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Vázlat egy filmszerep 
természetrajzához 

Arra a kísérletre vállakoztam, 
megpróbálom megfejteni Bihari Jó-
zsef kitűnő Korbély János-alakításá-
nak titkát a -Harmimckilences dan-
dár- című új magyar filmben. Ezért 
először nagy filmszínház nézőterén, 
sok száz ember között ülve tanulmá-
nyoztam -kísérleti alanyomat-. Majd 
— mint valami laboratórium magá-
nyában — televízió előtt, szinte 
négyszemközt Bihari—Korbéüyal, 
úgyszólván mikrofilm-változaton néz-
ve, igyekeztem alakítása mögé lát-
ni . . . 

-A mi kis városunk- valamelyik 
előadása után — úgy 1943 táján — 
erősen ünnepelte Biharit egy szín-
házi újságíró. Kis epizódszerepet 
játszott ő abban a Wilder-színműben, 
egy kisvárosi kántort, aki karének-
próbát tart s utánozhatatlan fejhan-
gon igyekszik intonálni valamelyik 
női szólamot. Az említett kritikus is 
elragadtatással írt erről az alakítás-
ról, kiemelvén, hogy ez az -őstehet-
ség- Bihari diadala. 

Az emlékezetes kántor-szerep után 
sok kisebb-nagyobb színpadi, íilm-
és rádiószerepben (mindegyiket tel-
jesen máskép -csinálta-!) láttam, hal-
lottam Bihari Józsefet. És egyre ért-
hetetlenebbé vált számomra éppen 
ennek a színésznek -ösztönös- híre. 
Hiszen — tudjuk — az ösztönös cse-
lekedetek alig változtatható, szinte 
mechanikusan ismétlődő, a legkevés-
bé alakítható viselkedési formák. Bi-
hari művészi alkotó módszere, sok-
szor megcsodált színészi átlényegü-
lése éppen az ellenkezője minden 
ösztönösségnek, ez a legnagyobb fo-
kú színészi tudatosságnak a bizonyí-
téka. 

Az 50-es évek elején, a 11-es autó-
buszon, századvégi Kincses Kalendá-
riumok iránt érdeklődött tőlem El-
mondta, hogy a Fáklyaláng öreg Jó-
zsa huszárja megformálásán töpreng 
mostanában és valami kifejező ba-
juszviseletre szeretne rábukkanni. 
Nem sok Idő múlva aztán teljesen 
szertefoszlott bennem az 6 ösztön ös-
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ségéről szóló legendának még a híre 
is. Ugyanis 1951-ben okos kis tanul-
mányt olvastam tőle a színházi szak-
lapban, Az epizódszerep címmel. 
Mintha csak színdiskolai tankönyvből 
lépnének ki az ilyen mondatok: 

Az alkotómódszerek tanulmányo-
zása... írónak, színésznek, általá-
ban a művésznek fontos segítőtár-
sa... 

...Az a legfontosabb, hogy min-
den színészi alakításban megkeres-
se a rendező és a színész azt a di-
namikus fókuszt, amelyből a sze-
rep mondanivalója a legteljeseb-
ben kibontható... 

„Mi a társadalmi helyzete 
a formálandó figurának f' 

— kérdezi a továbbiakban. — Kor-
bély János megragadó ábrázolását fi-
gyelve, megállapíthattam, Bihari Jó-
zsef megkereste a választ kérdésére. 
Segített neki a felelet megtalálásá-
ban a Tanácsköztársaság idején szer-
zett sok ifjúkori élménye, aztán Ka-
rikás Frigyes -Járatos emberé—nek 
és életének, valamint Darvas József 
forgatókönyvének alapos áttanulmá-
nyozása. E sokféle ismeret-, érzés-
és akarati -anyag- alaktalan gomoly-
gásából kristályosodott ki benne 
-már a szerep olvasásakor- a meg-



Jelenítésre váró alak, jelen esetben 
az Almássy-gróíak cselédje, Korbély 
János számadó csákós. Tudatos alko-
tási folyamat során bontakozott ki 
benne a szerep élete, melybe egyre 
Jobban beleépült az ő személyes éle-
te, pontosabban: testi-lelki miben-
léte, Ezt nevezzük másképpen: át-

\ élésnek, amely minden realista szí-
nészi alakításnak a legfőbb ismerte-
tőjegye, filmen is, 

Bihari József a művészi átélés 
nagy színésze (valószínű, ezt tévesz-
tik össze némelyek az ősztönösség-
gel), ennek köszönhető Korbély Já-

i nos részben öntudatos, részben ösz-
tönös forradalmi paraszt figurájá-
nak maradandó megmintázása. Aki 
látta a filmet, sohasem felejti el, 

l hogy az ő Korbély Jánosa, az ezer-
szer megalázott uradalmi cseléd, az 
egyszerű -veres huszár-, a jövendő 

, milyen rendületlen hitével vállalja 
egy proletárzászlóalj vezetését, hogy 

1 -megcsinálják- millió szegények ősi 
álmát, a kommunizmust. Ettől kezd-
ve nincs egy pillanat megállása; a 
célt, az élet értelmét látó parasztok 
minden serénységével töri magát a 
tanácsforradalam diadaláért. A leg-
veszedelmesebb szituációkban is egy 
béresgazda nyugalmával keresi a le-
hetséges megoldást — ahogy Karikás 
Frigyes jellemzi. És mint egy kastély 
nagy udvarén az öreg gazda — most 
már a saját gazdája —, felelősségé-
vel vigyáz katonára, lóra, pénzre. 

Parancsol, káromkodik, veszekszik, 
házsártoekodik — makor mire van 
szükség az ügy érdekében. Jellemé-
ben nincs semmi a sokszor emlege-
tett . paraszti passzivitásból. Az -éle-
tet-, a termést betakarító, hajnalban 
kelő, éjszaka lenyugvó parasztok ak-
tivitásával, gyorsan, okosan, megfon-
toltan intézkedik. Mint a proletár-
forradalom élő lelkiismerete, gazdája 
és képviselője, katonái érző, meleg 
szívű apja, harcol ez a vén huszár, 
az egykori szakaszvezető, szinte 
mindhalálig. Mert a forradalom bu-
kása után az élet már nem élet többé 
neki sem. 

Mítosz egy „veres huszárról" 

Bihari József művészetének jellem-
ző vonása bámulatos egyszerűsége, 
természetessége. És ez a tulajdonsá-
ga egyben játéka filmszerűségét is 
biztosítja. Ő maga nagyon jól érti, 
hogy a filmnek a dolgokat, jelensé-
geket fölnagyító művészete nem tűri 
a színpadias játékmodort. A kamera 
és a mikrofon azt kívánja, hogy a 
színész arcával, kezével, hangjával 
egyaránt halkabban, bensőségeseb-
ben, egyszerűbben, természetesebben 
játsszék. Tudjuk, a gyermekek és a 
primitív emberek is természetesen 
játsszanak. Csakhogy a művész tu-
datossága egészen más valami. Így a 
BihaW természetes játékmódja is 
túl van minden bonyolultságon, az a 
fajta természetesség ez, amely már 



magába szívta a szerep sokrétűségé-
nek minden fontos sajátságát — a 
primitív emberek természetessége 
innen van ezen a folyamaton. 

Bihari filmalakításainak másik 
ismert vonása, hogy a mozdulat do-
minál benne, a kifejező mozgís, az 
ember legősibb anyanyelve (ezért is 
olyan hatásos!), amely megelőzi a ki-
mondott szót, aztán kíséri, majd 
mintegy utánamutat. Ezért van az, 
hogy az ő játékát akkor is értem, 
ha például felkapcsolom a televízió-
készülék hangszórójót, s nem hallom, 
csak látom színészi munkáját. Ez 
megint csak filmszerű követelmény 
megvalósulása. Különösen arc- és 
szemjátéka megragadó. - A harminc-
kilences dandár—ban is több jelene-
tet találtam, amely kitűnő példája 
az ún. -többszólamú arcjátéknak-. 
Ilyen az intézővel való néma harca: 
gyűlölet, szégyen, régi alázat, kese-
rűség, önérzet, lázadás tombol az ar-
cán, süt ki a szeméből. Ilyen a Nagy 
Jósikával való -lefegyverzési- jelene-
te: a katona kötelességtudása és a 
proletár együttérzése, a kedves fickó 

iránti eüágyulósa viaskodik benne 
egyszerre. Ilyen, ahogy a haldokló 
Nagy Jóskát — és önmagát — vigasz-
talja, bátorítja, amikor szóról szóra 
véve, nem mond igazat (és ő tudja 
ezt), de végső fokon mégis igazat 
mond neki. Az ehhez hasonló vegyes 
érzelmek egész sorát lehetne föltárni 
Korbély alakításában is, ami mind 
magasrendű emberábrázoló képessé-
géről tanúskodik. 

Egy régi kínai mítoszról tudnak az 
orientalisták, mely szerint egy öreg 
festőinek annyira megtetszett saját 
festménye, hogy belelépett a képbe 
és elindult sajátmaga festette ösvé-
nyen. Bihari Korbély Jánosának 
alakja úgy rajzolódott képzeletem 
vásznára, ahogy fehér lován ülve, 
báránybéléses atillájában, kivont 
karddal, oldalán a dandárkomiszár 
Karikás Frigyessel, a sajátmaga, a 
nép csinálta forradalom országútján, 
40 éves odisszea után, a mába érke-
zik Hozzánk, közénk, hogy a nagy 
ügyért tovább harcoljanak velünk 
együtt. 
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